DISCIPLINA..............: Sanções Econômicas da ONU
PROFESSOR..............: Marcos Tourinho
DATAS.....................: 23/07/2018 a 27/07/2018
SALA............................: (EESP)
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
As sanções econômicas são um instrumento frequentemente utilizado na gestão de problemas
e crises internacionais. O Conselho de Segurança da ONU as utiliza para combater o terrorismo,
resolver conflitos armados, evitar a proliferação nuclear e responder a golpes de estado, entre
outros objetivos. Através da discussão de conceitos fundamentais, estudos de caso e exercícios
em sala, este curso intensivo oferecerá uma introdução geral às sanções como instrumento
político, e abordará os seus principais tipos, mecanismos de funcionamento, impactos e
eficácia.
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
Ao final do curso, os alunos estarão:


Familiarizados com as sanções econômicas como instrumento político e de gestão de
problemas internacionais.



Capazes de entender e antever os possíveis e prováveis efeitos da imposição de sanções
econômicas, e suas variações de acordo com a economia política do país e o tipo de medida
tomada.



Familiarizados com os problemas associados à avaliação de impactos de sanções
econômicas, e capazes de avaliar sofisticadamente a eficácia do instrumento em um dado
caso.

CONTEÚDO
O curso está estruturado de forma a explorar o ciclo completo da aplicação de sanções. Após
uma introdução geral, serão trabalhados os diferentes passos da formulação de políticas na
área, na seguinte ordem: desenho, implementação, monitoramento e avaliação. Ao final do
curso, os alunos terão uma visão completa dos problemas associados à imposição de sanções,
os seus impactos e efetividade.
METODOLOGIA
O curso busca conectar a análise científica das sanções com problemas concretos do ponto
de vista das políticas públicas. Para tanto, complementará a leitura de artigos acadêmicos
(em antecipação às aulas) com o uso de documentos oficiais da ONU , exercícios analíticos e
estudos de casos reais.
É essencial que as leituras sejam feitas em antecipação à aula. Como todos os textos serão em
inglês, é essencial que o aluno tenha a capacidade de ler e entender o idioma.
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Prova

80%

Participação nas atividades em sala

20%

A prova será dada no último dia de aula, e as notas seguirão a seguinte escala:
9-10 – Redefiniu as expectativas
8-9 – Superou as expectativas
7-7.9 – Cumpriu todas as expectativas satisfatoriamente
6-6.9 – Cumpriu as expectativas aceitavelmente
0-5.9 – Não cumpriu as expectativas
Nota sobre plágio:
O plágio é apresentar como seu o trabalho ou pensamento de outra pessoa. Sendo uma
apropriação indébita das ideias de terceiros, o plágio constitui um “roubo” intelectual que
depõe contra a honestidade de quem o pratica. Para evitar o plágio, é necessário citar e
referenciar com clareza os trabalhos utilizados.
CONTATO
Em caso de dúvidas, o aluno poderá enviar e-mail para marcos.tourinho@fgv.br.
PROGRAMAÇÃO AULA-A-AULA E BIBLIOGRAFIA
1ª. Aula: As sanções seletivas ou “inteligentes”





Dos embargos totais às sanções seletivas: sanções além de Cuba e Iraque
A teoria ingênua das sanções e outros mitos
Como funcionam as sanções seletivas
As 3 lógicas das sanções: Coagir, Constranger e Sinalizar

Leitura prévia:
Daniel W. Drezner, Sanctions Somestimes Smart? Targeted Sanctions in Theory and Practice. International
Studies Review, 13 (2011).
2ª Aula: Desenhando um regime de sanções





Identificando os objetivos do Conselho de Segurança.
Os componentes do desenho de sanções
Tipos de sanções e as suas características
Desenhando um regime de sanções

Leitura prévia:
Peter Wallensteen, Carina Staibano, Targeting the Right Targets? The UN use of Individual Sanctions. Global
Governance 18 (2012)
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3ª. Aula: Implementação e Monitoramento






Problemas de implementação
Implicações para o setor privado
Evasão e criminalização
Consequências Indesejadas
Mecanismos de monitoramento e análise

Leitura prévia:
Peter Andreas, Criminalizing Consequences of Sanctions: Embargo Busting and its Legacy. International
Studies Quarterly 49:2 (2005).
4ª Aula: Avaliação, Impactos e Consequências Indesejadas




Como se avalia um regime de sanções
Impactos vs. Efetividade
Discriminando impactos (sanções da ONU vs. outros instrumentos politicos)

Leitura prévia:
Thomas Biersteker, Marcos Tourinho, Do Sanctions Work? (forthcoming)
5ª Aula: Avaliando um regime de sanções
 Exercício de avaliação de um regime
 Prova
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